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Har du spørgsmål
om byggeriet?

Kontoret holder lukket fra  d. 24.12.15 til og med d. 03.01.2016

Kristian træffes ikke fra  d. 18.12.15 til og med d. 03.01.2016

Bianca træffes ikke fra d. 23.12.15 til og med d. 03.01.2016

Hvordan træffes vi i julen?

2015 er året, hvor vi er kommet rigtig langt med helhedsplanerne for Korskærparken og Sønderparken. 

Året er nu ved at gå på hæld, og vi vil igen fra Boligkontorets side ønske dig og dine nærmeste en god jul og 
takke for dit samarbejde og tålmodighed under renoveringerne i året der er gået.

I 2015 præsterede vi at stå med klar med 117 total ombyggede boliger i Sønderparken, indrettet med elevator 
og tilgængelighed.

Vi havde stor succes med Åbent Hus kampagnen, som markerede Boligkontoret som Fredericias største bolig-
organisation. Vores Åben Hus blev besøgt af ca. 1000 interesserede, 52 % af de besøgende var interesserede 
der boede i ejerbolig. 

12% af de besøgende kom fra andre byer i landet og overvejede at flytte til Sønderparken. Alle vores boliger 
blev udlejet straks, og vi har mange på venteliste. Vi ser frem til 2016, hvor vi står klar med yderligere 81 ombyg-
gede boliger. 

Glædelig jul og godt nytår

Byggeriet holder delvis juleferie fra den 24.12.15 til den 03.01.16.

Det betyder, at du kan forvente, at der ikke bliver udført arbejde 
der larmer, men der kan forsat være håndværkere på pladsen som 
f.eks. maler. 

Byggeriet

Tlf: 7622 1215
Mail: bla@boligfa.dk

Kontakt:
Jørn Brynaa 
Projektleder 

Mail: jb@boligfa.dk  
Tlf. 7622 1221 
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Bianca Lassen
Genhusningskonsulent

Tlf: 7622 1215
Mail: bla@boligfa.dk
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Træffetid i pavillon
Mandag kl. 12.30 - 15.30
Onsdag kl.  09.00 - 12.00
Træffes på telefon øvrige 
dage.

status afd. 307

Byggeprojektet 
skrider støt fremad 
efter planen og 
mange beboere 
giver udtryk for, at 
det er imponer-
ende, at det kan 
lade sig gøre med 
så mange boliger.

Inden jul er i alt 50 
boliger færdige, 
hvor beboere enten 
er flyttet tilbage 
efter genhusning 
eller er overtaget 
af beboere, der har 
haft mulighed for 
permanent genhus-
ning.  

Flyttefirmaet leverer flyt-
tekasser til dig 4 uger før, 
du skal flytte. Du behøver 
altså ikke selv hente.

Har du spørgsmål vedr. 
flyttekasser, tv eller internet 
bedes du kontakte
Kristian Stokholm på
tlf. 29 33 39 62.

Vores varmemestre har rig-
tig travlt med bl.a. syn og  
indflytningerne og bedes 
derfor ikke kontaktes om 
spørgsmål om genhusning 
og praktiske spørgsmål 
herom.

afd. 307

Vi afholder orienterende 
beboermøde torsdag 
den 28. januar kl. 19.00 
i Medborgerhuset.
Vi sender dig en ind-
bydelse med dagsorden 
og tilmelding i januar. 

På mødet vil projekt-
ledere, entreprenør og 
arkitekter fortælle om 
hvilke løsninger, der er 
besluttet og prioriteret, 
hvordan byggepladsen 
indrettes, løsninger for 
udearealer og genhus-
nings processen. 

orienterende
beboermøde
    afd. 214

Det er ikke helt galt at skulle 
genhuses alligevel, hvis du bor 
i afd. 214.

Det er lykkedes for 
projektledelsen at 
få økonomien til at 
række til noget mere 
end forventet.
Det betyder at din 
bolig ved tilbage-
flytning er:
*   Nymalet
*   Gulvene er slebet
*   Nye indvendige         
     døre
*   Vinduesparti

Hvad får vi i afd. 214 ?


